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Versie: 24 mei 2018
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het HondenOpleidingsCentrum Enschede (Hierna
“HOCE”) verwerkt van haar leden. Na inschrijving voor een cursus wordt u automatisch lid van het HOCE. Bij
inschrijving geeft uw automatisch toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken in
onze administratie
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Honden OpleidingsCentrum Enschede
Contact-adres:
Hooiraamhoek 131 ,
7546 ME Enschede
Tel.: 053-478 30 21
secretariaat@hoce.nl
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De functionaris verantwoordelijk voor de ledenadministratie is bereikbaar via: ledenadministratie@hoce.nl
De vice-voorzitter van de vereniging is verantwoordelijk voor het privacy-beleid: secretariaat@hoce.nl
Welke gegevens verwerkt het HOCE en voor welk doel
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a. Voor- en achternaam
b. Contactgevevens
i. Postadres
ii. Telefoonnummer(s)
iii. E-mail adres
iv. Gegevens van uw hond(en)
c. Cursus- en betalingsgegevens (excl. Bankgegevens)
d. HOCE verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
i. Contact over cursusdata
ii. Bijhouden van cursusverloop en debiteur-status
iii. Uitnodiging voor o.a de ALV en door het HOCE georganiseerde activiteiten.
Bewaartermijnen
a. HOCE verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschapen tot maximaal
een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de gegevens geanonimiseerd. Dit betekent dat
uw naam en e-mail adres worden verwijderd.
b. HOCE gebruikt de ledenadministatie om presentielijsten af te drukken, de presentie lijsten worden tijden de
lessen gebruikt door onze coaches. Na de cursus worden gegevens verwerkt op het certificaat en verwerkt in
onze ledenadministratie. De presentie lijsten worden uiterlijk 1 maand na het verlopen van de cursus
vernietigd.
Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
a. Uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen onze ledenadministratie.
b. Het HOCE bewaart een versleutelde backup van de ledenadministratie gegevens op een externe locatie
opgeslagen.
c. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft HOCE passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen.
d. Uw gegevens worden door ons niet doorgegeven e/o verkocht aan derden
Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
a. Via de ledenadministratie van HOCE kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te
ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HOCE zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een
maand na ontvangst hierover informeren
b. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2,
kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
c. Indien u klachten hebt over de wijze waarop HOCE uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken
behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
d. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze
ledenadministratie ledenadministratie@hoce.nl
Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u
om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

